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 والمحليةمع الجامعات االجنبية  المبرمةاالتفاقيات 

 أفريقيا

 البلد اسم الجامعة باإلنجليزية اسم الجامعة بالعربية السنة الموقف األخير

 المغرب Al-Kadi Ayad University جامعة القاضً عٌاض 9656 ساري

الدار  –جامعة الحسن الثانً  0209 جاري استكمال اإلجراءات
 البٌضاء

 المغرب 

 Al-Razy Faculty for Medical and كلٌة الرازي للعلوم الطبٌة والتقنٌة 0224 ساري
Technical Sciences 

 السودان

 Sudanese Academy for األكادٌمٌة السودانٌة للعلوم 0292 ساري
Sciences 

 السودان

 السودان Kesla University جامعة كسال 0292 منتهٌة

 السودان Al-Zaeim Al-Azhary University جامعة الزعٌم األزهري 0290 جاري استكمال اإلجراءات

الرازي للعلوم الطبٌة جامعة  0292 االجراءاتجاري استكمال 
 والتكنولوجٌة

University of El-Razi for 
Medical & Technological 

Sciences 

 السودان

 لٌبٌا Medical Arabs University جامعة العرب الطبٌة 9661 ساري

 لٌبٌا 7th April University أبرٌلجامعة السابع من  0225 ساري

عدم الموافقة االمنٌة علً 
 االتفاقٌة

 لٌبٌا  جامعة التحدي الطبٌة االهلٌة 0295

 نٌجٌرٌا Gombe State University جامعة جومب ستات 0294 منتهٌة

 نٌجٌرٌا Bayero University باٌروجامعة  0294 منتهٌة

 نٌجٌرٌا  جامعة ابوجا 0200 جاري استكمال اإلجراءات

 مورٌتانٌا  جامعة العلوم اإلسالمٌة 0292 جاري استكمال اإلجراءات

 مورٌتانٌا  جامعة نواكشوط العصرٌة 0295 جاري استكمال اإلجراءات

 توجو  جامعة لومً 0293 جاري استكمال التوقٌعات

 الصومال  أبرار الصومالٌة 0296 جاري استكمال االجراءات

عدم الموافقة االمنٌة علً 
 االتفاقٌة

 تونس  جامعة تونس 0296

 جٌبوتً  جامعة جٌبوتً 0209 جاري استكمال االجراءات

 

 أوروبا

 البلد اسم الجامعة باإلنجليزية اسم الجامعة بالعربية السنة الموقف األخير

 ألمانٌا Chemnitz University جامعة كٌمنٌتز 0226 منتهٌة

 ألمانٌا Friedrich schiller university of Jena جامعة جٌنا 0295 جاري استكمال االجراءات

 أسبانٌا University of Barcelona جامعة برشلونه 0292 جاري استكمال اإلجراءات

 أسبانٌا University of Córdoba جامعة قرطبة 0296 جاري استكمال اإلجراءات

جامعة  -كلٌة الحقوق 9662 انتهت
 اوتفوش

Faculty of Law-Eotvos University المجر 

 المجر Technical University of Budapest الجامعة الفنٌة ببودابٌست 9662 انتهت

 الٌونان Agricultural University of Athens الجامعة الزراعٌة بأثٌنا 0292 انتهت

 انجلترا Salford University جامعة سالفورد 0292 انتهت

 انجلترا Liver pool university in England جامعة لٌفربول 0292 تم رفض التعامل
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 انجلترا Leeds university in England جامعة لٌدز 0292 جاري استكمال التوقٌعات

 انجلترا Bradford university in England جامعة برادفورد 0292 جاري استكمال اإلجراءات

 انجلترا Sheffield university in UK جامعة شٌفلد 0293 جاري استكمال اإلجراءات

 إٌطالٌا Moden University جامعة مودٌن 0292 جاري استكمال التوقٌعات

 إٌطالٌا Sapienza University جامعة سابٌنزا 0292 منتهٌة

 إٌطالٌا University  of Napoli  نابولًجامعة  0299 جاري استكمال التوقٌعات

 إٌطالٌا  جامعة جنوه 0292 جاري استكمال اإلجراءات

 إٌطالٌا , Roma tor vergata جامعة روما تور فٌرجاتا 0295 جاري استكمال اإلجراءات

 إٌطالٌا  جامعة كالٌاري 0296 جاري استكمال االجراءات

جامعة آدم مٌكٌفٌتش  0299 انتهت
 ببوزنان

Adam Mickiewicz in Poznan بولندا 

جامعة االقتصاد بباٌد جو  0293 0/3/0200ساري حتً 
 سٌز سٌز

University of economy in 
Bydgoszcz, Poland 

 بولندا

 Sopot university of applied science جامعة سوبوت 0292 مؤجلة
in Poland 

 بولندا

 -جامعة مارٌا كوري 0296 جاري استكمال االجراءات
 سكلودوسكا لبلن

Maria curie – Sklodowska 
university 

 بولندا

مدرسة ٌوحنا بولس الثانً  0296 جاري استكمال االجراءات
 للتعلٌم العالً بٌاال بودالسكا

Pope John Paul II Sate School of 
Higher Education in Biala Podlaska 

 بولندا

 روسٌا Islamic University الجامعة اإلسالمٌة 0299 ساري

الجامعة الروسٌة الزراعٌة  0299 انتهت
 بتمٌرٌازٌف

Russian Timiryazev State 
Agricultural University 

 روسٌا

 روسٌا Ryazan State University جامعة رٌازان 0299 ساري

الجامعة الحدٌثة للعلوم  0299 انتهت
 اإلنسانٌة

Modern University for Humanities روسٌا 

 روسٌا  جامعة سالفك " ٌلتسن " 0291 جاري استكمال اإلجراءات

 روسٌا Ural Federal University االورال االتحادٌة جامعة 0295 جاري استكمال االجراءات

 روسٌا Astrakhan state university in Russia اتفاقٌة استراخان 0293 جاري استكمال اإلجراءات

الجامعة الروسٌة االتحادٌة  0296 جاري استكمال االجراءات
 للعلوم االنسانٌة بموسكو

Russian state university for the 
Humanities ( the Russian 

Federation , Moscow ) 

 روسٌا

الوطنٌة " االبحاث جامعة  0202 جاري استكمال االجراءات
معهد موسكو لهندسة الطاقة 

 " بروسٌا االتحادٌة

 روسٌا 

معهد االدارة واالقتصاد  0202 جاري استكمال االجراءات
 واالبتكار بروسٌا

 روسٌا 

جامعة لومونوسوف موسكو  0209 جاري استكمال اإلجراءات
 الحكومٌة

 روسٌا 

تم اٌقاف التعامل معها النها 
 غٌر معتمدة

 هولندا Free University in Holland الجامعة الحرة بهولندا 0290

 فرنسا University of Marseille جامعة مارسٌلٌا 9664 منتهٌة

 فرنسا Monblia university in France جامعة مونبلٌه 0293 جاري استكمال التوقٌعات

 فرنسا  جامعة لٌموج 0294 جاري استكمال االجراءات

 قبرص University of Nicosia جامعة نٌقوسٌا 0292 جاري استكمال اإلجراءات

أكادٌمٌة تسٌنوف لالقتصاد  0293 00/2/0201سارٌة حتً 
 ببلغارٌا

D.A. TSENOV Academy of 
Economics , Bulgaria 

 بلغارٌا

الجامعة غٌر متضمنه قائمة 
 الجامعات االوكرانٌة

الجامعة االهلٌه لعلوم  0296
 الفضاء

National Aerospace University 
Kharkiv 

 اوكرانٌا
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 آسيا

 البلد اسم الجامعة باإلنجليزية اسم الجامعة بالعربية السنة الموقف األخير
 أذربٌجان Azerbaijan Medical University جامعة أذربٌجان الطبٌة 0226 انتهت

 الصٌن Nanjing University جامعة نانجٌنج 0299 انتهت

جامعة  -كلٌة الدراسات الدولٌة 0290 جاري استكمال اإلجراءات
 صن ٌات سٌن

School of International Studies 
- Sun Yet Sen University 

 الصٌن

األكادٌمٌة الصٌنٌة للعلوم  0290 انتهت
 الزراعٌة

Graduate School of Chinese 
Academy of Agricultural 

Sciences 

 الصٌن

جامعة جوانجدونج للدراسات  0290 جاري استكمال اإلجراءات
 األجنبٌة

Guangdong University of 
Foreign Studies 

 الصٌن

 الصٌن Jinhua  Polytechnic جامعة جٌنهوا 0294 جاري استكمال االجراءات

 الصٌن Harbin Normal University جامعة هاربن نورمال 0290 انتهت

 الصٌن Ningxia Tongxin  Arabic الجامعة العربٌة 0291 انتهت

 جاري استكمال اإلجراءات
 
 

كلٌة جنوب الصٌن  0290
 إلدارةاألعمال جامعة

Guangdong 

South china Business college 
Guangdong university of 

foreign studies 

 الصٌن

 9/1/0201سارى حتً 

 

للتبادل مؤسسة التعلٌم الصٌنٌة  0291
 الدولً

China Education Association for 
international Exchange 

 الصٌن

 انتهت
 

كلٌة اللغات  –جامعة بكٌن  0291
 األجنبٌة

Peking university ( Faculty of 
Foreign Languages 

 الصٌن

 انتهت
 

 Ningxia Yinchuan No.9 High برتوكول تعاون بٌن هاي سكول 0291
school 

 الصٌن

شانجدونج الشباب فً العلوم  0292 جاري استكمال اإلجراءات
 السٌاسٌة

Shandong youth university of 
political science 

 الصٌن

معهد هبً الدولً لإلدارة  0293 جاري استكمال التوقٌعات
 واالقتصاد بالصٌن

Hebei institute of international 
business and economics in 

china 

 الصٌن

 الصٌن LINYI UNIVERSITY in china جامعة لٌنً 0295 جاري استكمال االجراءات

 الصٌن Gansu Agricultural university جامعة كانسو الزراعٌة 0295 جاري استكمال االجراءات

 الصٌن Gansu UNESCO association جمعٌة كانسو الٌونسكو 0295 جاري استكمال االجراءات

 Linxia modern vocational جامعة لٌنكسٌا المهنٌة الحدٌثة 0295 استكمال االجراءات جاري
college 

 الصٌن

 Hebei foreign studies جامعة هٌبً للدراسات االجنبٌة 0296 جاري استكمال االجراءات
university, china 

 الصٌن

 الصٌن Jiangsu university –china جامعة جٌانسو 0296 جاري استكمال االجراءات

جامعة جوانجدونج للدراسات  0296 جاري استكمال االجراءات
االجنبٌة كلٌة ادارة االعمال 

الصٌن ملحق  -الجنوبٌة بكوانجو
(0) 

 الصٌن 

 الصٌن Chongqing university جامعة تشونغتشٌنغ 0296 جاري استكمال االجراءات

 الصٌن  هاٌنان للدراسات االجنبٌةكلٌة  0209 جاري استكمال االجراءات

 Yonsei University – Wonju مجمع وانجو –جامعة ٌونسً  0292 جاري استكمال اإلجراءات
Campus 

 كورٌا الجنوبٌة

 Nagoya University- Graduate جامعة ناجوٌا 0225 انتهت
School of Engineering 

 الٌابان

  Toyohashi University of توٌوهاشً للتكنولوجٌاجامعة  0290 جاري استكمال اإلجراءات

http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/ch1.pdf
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Technology 

 جاري استكمال
 التوقٌعات

  Faculty of fisheries ,kagoshima كلٌة األسماك بجامعة كاجوشٌما 0291
university 

 

  Niigata university ,japan جامعة نٌجاتا 0296 جاري استكمال االجراءات

 Tashkent Architectural Building للبناء المعماريمعهد طشقند  9663 انتهت
Institute 

 أوزباكستان

 The Second State Medical المعهد الطبً بطشقند 0222 انتهت
Institute in Tashkent 

 

  Samarkand State University قندجامعة والٌة سمر 0295 جاري استكمال االجراءات

 مالٌزٌا Sultan Zainal Abidin University جامعة سلطان زٌن العابدٌن 0299 جاري استكمال التوقٌعات

  University Malaysia Sarawak جامعة ساراواك المالٌزٌة 0202 جاري استكمال االجراءات

 الكوٌت Kuwait University جامعة الكوٌت 0299 جاري استكمال التوقٌعات

 سورٌا Damascus university جامعة دمشق 9664 ساري

 األردن Amman University جامعة عمان 9663 ساري

 األردن Filadlvia University جامعة فٌالدلفٌا 0292 انتهت

 األردن  جامعة أربد األهلٌة 0291 انتهت

 األردن  جامعة الزٌتونة االردنٌة 0296 جاري استكمال االجراءات

 الٌمن Aden University عدن جامعة 0222 ساري

 الٌمن Sheba University جامعة سبأ 0224 ساري

 University of Science والتكنولوجٌا جامعة العلوم 0224 ساري
&Technology 

 الٌمن

األكادٌمٌة األوروبٌة الدولٌة  0291 جاري استكمال اإلجراءات
 للدراسات العلٌا

 الٌمن 

األكادٌمٌة الٌمنٌة للدراسات  0291 جاري استكمال التوقٌعات
 العلٌا

 الٌمن 

 الٌمن  جامعة تعز 0200 جاري استكمال اإلجراءات

 البحرٌن Bahrain Kingdom University جامعة مملكة البحرٌن 0291 جاري استكمال التوقٌعات

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة  0295 جاري استكمال االجراءات
 القادة بدبً معهد إعدادطنطا و 

Center of Preparing leaders in 
Dubai 

 اإلمارات

 American university in the باإلماراتالجامعة االمرٌكٌة  0295 جاري استكمال االجراءات
Emirates 

 

 لبنان  الجامعة اللبنانٌة 0296 جاري استكمال االجراءات

النووٌة بجمهورٌة معهد الفٌزٌاء  0293 جاري استكمال اإلجراءات
 كازاخستان وكلٌة العلوم

 كازاخستان 

 اندونسٌا  جامعة دار السالم كونتور 0209 جاري استكمال اإلجراءات

 اندونسٌا  مارس الحكومٌة 99جامعة  0209 جاري استكمال اإلجراءات

 

 أمريكا الشمالية

 البلد باإلنجليزيةاسم الجامعة  اسم الجامعة بالعربية السنة الموقف األخير
 كندا Understanding with University جامعة األمٌر إدوارد 0291 جاري استكمال التوقٌعات

  Guelph university جامعة جولٌف 0292 جاري استكمال اإلجراءات

الوالٌات المتحدة  Georgia university جامعة جورجٌا 0295 جاري استكمال اإلجراءات
 االمرٌكٌة

  Chicago state university , USA جامعة شٌكاغو 0296 استكمال االجراءاتجاري 

جامعة كنتاكً بمدٌنة  0202 جاري استكمال االجراءات
لٌكسٌنغتون فً والٌة 

 كنتاكً بامرٌكا

  

http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/an1.pdf
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 بجمهورية مصر العربيةاالتفاقيات الداخلية 

 9 مدٌنة مبارك لألبحاث العلمٌة والتطبٌقات التكنولوجٌة 0224 ساري

  الجامعة المصرٌة الٌابانٌة للعلوم والتكنولوجٌا 0292 ساري
 2 جامعة الدلتا للعلوم بالمنصورة 0292 عدم التجدٌد

 1 أكتوبر 3كلٌة طب األسنان جامعة طنطا وكلٌة طب الفم واالسنان  جامعة  0292 انتهت
 2 أكتوبر 3جامعة  0292 ساري

 3 جامعة كفر الشٌخ وكلٌة طب األسنان جامعة طنطاكلٌة طب األسنان كلٌة  0293 سارٌة
 4 مؤسسة مجدي ٌعقوب –كلٌة الطب جامعة طنطا ومركز أسوان للقلب  0293 ساري

 5 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة طنطا وكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان 0295 ساري

 6 المركز القومً للبحوث 0296 ساري
 جامعة طنطا ومجموعة شركات سٌجما للصناعات الدوائٌةكلٌة الصٌدلة  0202 ساري

 سٌجماتك( –)سٌجما 
92 

 99 الجامعة االمرٌكٌة بالقاهرة 0202 ساري
 90 المعهد القومً لعلوم البحار والمصاٌد 0202 جاري استكمال التوقٌعات

 92 جهاز المخابرات العامة 0202 انتهت

 91 الوادي الجدٌدمحافظة  0209 جاري استكمال التوقٌعات
 92 المنطقة الشمالٌة العسكرٌة 0202 ساري

 93 وزارة التضامن االجتماعً 0202 ساري
 94 جامعة العرٌش 0202 جاري استكمال التوقٌعات

 95 وكالة الفضاء المصرٌة 0202 ساري

 96 هٌئة الدواء المصرٌة وكلٌة الصٌدلة –قطاع الرعاٌة الصٌدلٌة  0202 ساري

 02 االكادٌمٌة الطبٌة العسكرٌة بالقوات المسلحة 0202 استكمال التوقٌعاتجاري 
 09 المركز القومً للبحوث بالقاهرة وجامعة طنطا 0209 ساري

المركز القومً للبحوث ومركز البحوث العلمٌة والقٌاسات )المعمل  0209 ساري
 المركزي سابقا(

00 

 02 )الجمهورٌة( مؤسسة دار التحرٌر للطبع والنشر 0209 سارٌة

 01 مؤسسة االهرام الصحفٌة 0209 جاري استكمال التوقٌعات
 02 مركز اخبار الٌوم للتدرٌب واالستشارات 0209 سارٌة

 03 الجامعة المصرٌة للتعلم االلكترونً االهلٌة 0209 سارٌة
 04 جامعة الجاللة بالسوٌس 0209 سارٌة
 05 والجمعٌة المصرٌة لصٌادلة التغذٌة والخدماتكلٌة الصٌدلة جامعة طنطا  0209 سارٌة
 06 جامعة طنطا ومؤسسة اصدقاء جامعة طنطا 0209 سارٌة

 2 الكلٌة الفنٌة العسكرٌة وجامعة طنطا 0209 جاري استكمال التوقٌعات

وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وجامعة طنطا بشأن تفعٌل مركز  0200 سارٌة
 creativeبجامعة طنطا    ابداع مصر الرقمٌة 

29 

 20 الجوي التخصصً والمستشفىمذكرة تفاهم بٌن جامعة طنطا  0200 سارٌة
 


